Anteckningar och synpunkter från VKSFs klubbkonferens den 7 mars 2018,
Sjöräddningssalen, Långedrag.
Ett 30-tal representanter från lika många klubbar, fanns på plats i Sjöräddningssalen.
VKSFs ordförande, Johan Westling inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Huvudsyftet med
kvällens möte, är främst att få lite input från klubbarna, om hur VKSF skall ställa sig i de olika frågor
som skall behandlas på Seglardagen den 17 mars i Solna.
VKSF äger rätt att närvara med 3 ombud. Förbundet representeras av: Johan Westling, Kerstin
Holmberg och Bert Isaksson. Göran Johnsson deltar som observatör. Totalt har förbundet 15 stycken
röster.
Kommentarer, frågor och synpunkter inför Seglardagen, redovisas nedan.
1. Verksamhetsberättelsen
Gicks igenom utan anmärkning.
2. Valberedningens förslag till styrelse
Mötet har inget att erinra, då Västkusten är väl representerade i styrelsen.
VKSFs styrelse uppmanade klubbarna att komma in med förslag på namn till SSFs valberedning.
Önskvärt att få in fler yngre representanter. Ett förtydligande bör göras om vilka som vill sitta kvar i
valberedningen och vem som är ordinarie revisor.
3. Avgiftsstrukturen - Styrelsens yttrande och förslag över tre motioner, inkomna 2016 och 2017
När inte samgående med SBU blev av, så uppstod en diskussion kring avgiftsstrukturerna. Detta resulterade i
ett flertal motioner och en arbetsgrupp, som har jobbat med frågan.
Synpunkter från VKSFs klubbar
-

-

Licens- och tävlingsavgiften infördes för att kunna behålla en låg grundavgift för de som ej nyttjar SFFs
hela utbud. Är de olika nivåerna på avgifterna ok?
Projekt drivs bl.a med medel från Postkodlotteriet
Det framgår ej i svaret från SSF om tävlingsavgiften skall vara oförändrad.
Licenskravet gäller endast på nationell nivå.
Finns det planer på att utöka licenskravet för fler än rorsman?
Har det gjorts någon utvärdering av vad avgifterna har inbringat? I bokslutet finns en minskning sedan
föregående år
Förs det några diskussioner om att minska de olika avgifterna?
Via licenserna har förbundet en direktkanal till seglarna
Inga krav är kopplade till licensen. Skulle en utbildning i regelkunskap kunna ingå i avgiften? Och skulle
regelprov vara obligatoriskt?

SSF föreslår en oförändrad avgiftsstruktur. Kommunikationen kring avgifterna kan dock förbättras, så
att det tydligare framgår vad man får för grundavgiften och övriga avgifter. För detta ändmål
kommer Under 2018 införs därför en 50% tjänst på kansliet, som ska hålla ihop arbetet. Avsikten är
även att kommunikationsbyrå ska hjälpa till.

3. SSF föreslår oförändrade avgifter inför 2019

4. Motioner till Seglardagen 2018
Motion 1 - Västkustens Seglarförbund – Funktionärskrav
VKSF har motionerat om att SSFs styrelse skall se över definitionerna som bestämmer kraven på
licensierade funktionärer så att de bättre stämmer överens med karaktären på tävlingen snarare än
geografi eller vilka klubbar den riktar sig till. Det är t.ex stor skillnad på ett regionkval och en mindre
regional regatta. Många klubbar har problem med att leva upp till kraven, vilket lett till inställda
regattor.
SSF yrkar avslag på motionen. Man kommer istället att ge arrangörskommittén i uppdrag att se över
definitionerna av de olika färgnivåerna så att kraven för funktionärer och typ av kappsegling bättre
stämmer överens.
Vi har även motionerat om att man skall gå tillbaka till den tidigare utbildningsplanen för blå
förhandlingsdomare, där kravet på direktdomare tillkommit.
SSF yrkar avslag på motionen med motiveringen att man redan har tagit bort kravet.
Synpunkter från VKSF klubbar:
-

Mötet ställer sig positiva till VKSFs motion. Domarbristen är akut och måste lösas nu. Vi
riskerar annars att klubbarna ställer in sina regattor
Kraven måste bättre möta karaktären på arrangemanget
Tidskrav på arrangörskommittens uppdrag. Nya direktiv måste fram redan till denna säsong.
Titta på andra lösningar, domarnärvaro via skype, telefon mm

Motion 2 – Västkustens Seglarförbund – Kursledare
Idag utses föreläsare av SSFs arrangörskommittén. För närvarande råder det en stor brist på
kursledare, varför vissa utbildningar har fått ställas in. Detta sker samtidigt som kraven på
licensierade funktionärer på våra regionala regattor har ökat. VKSF har därför motionerat om att vi
själva skall ha rätt att utse föreläsare, för att bättre möta klubbarnas behov av utbildningar.
SSFs Styrelse yrkar avslag på motionen med motiveringen att styrelsen utvecklar processen för att
säkerställa föreläsare i hela landet.
Klubbarna stödjer VKSFs motion, då fler klubbar haft problem med att utbilda funktionärer.
Motion 3 – Kalmar Sprint Sailing Club - Arvodering av domare och seglingsledare
SSFs styrelse yrkar avslag på motionen. Styrelsen kommer att ge uppdrag till Arrangörskommittén att
utarbeta riktlinjer för arvodering av funktionärer. Målsättningen är att riktlinjerna ska gälla fr.o.m.
2019.
Synpunkter från VKSF klubbar:
-

Arvodering bör vara upp till varje klubb
Arbetsgivaransvar vid arvodering
Problem om en funktionär är arvoderad och en annan funktionär inte är det
Mötet ställer sig positiva till att arrangörskommittén tar fram riktlinjer så att vi kan ta
ställning till dessa.

Motion 4 – Kalmar Sprint Sailing Club - Unga representanter i junior - och ungdomskommittén
Yrkande
Att införa ett minimiantal på att hälften av de sittande i Junior - och ungdomskommittén ska
vara under 26 år.
SSFs Styrelse föreslår att Seglardagen yrkar avslag till motionen med följande motivering:
Junior och Ungdomskommitténs roll, ansvarsområde och mandat ses för närvarande över inom
styrelsen, då kommitténs roll, ansvarsområde och mandat för närvarande inte är helt tydligt. Att
i detta läge besluta om att minst hälften av ledamöterna i denna kommitté skall vara under 26 år
känns inte bra.
Synpunkter från VKSF klubbar:
-

Svårare att rekrytera till styrelser om man skall kvotera in efter ålder
Vi bör dock sträva efter att få in ungdomar i våra styrelser och kommittéer

5. Styrelsens förslag - Förbättra den demokratiska strukturen
Via en motion från GKSS till Seglardagen 2016, fick styrelsen i uppdrag att utreda den demokratiska
strukturen för att få fler att känna sig delaktiga. Resultatet redovisades på Seglardagen 2017, där
styrelsen fick i uppdrag att arbeta om förslaget.
Inför Seglardagen 2018 har man lagt fram ett omarbetat förslag, för beslut.
Synpunkter från VKSFs klubbar
-

Att röstberättigade inte är närvarande, är ett större problem än antal röster
Om man har olika uppfattningar i en klubb - hur fördelas rösterna?
Klassförbunden har idag en röst, medans stora klubbar saknar rösträtt
SSFs förslag missgynnar mindre klubbar då den föreslagna rösträtten baseras på antal
medlemmar
Förslaget med att genomföra Seglardagen vart annat år stämmer inte med ambitionen om
att öka det demokratiska inflytandet.
Hur fungerar det med ansvarsfrihet, val av ledamöter och revision om Seglardagen
genomförs vartannat år?
Skall klubbar som har rösträtt på Seglardagen även utöva sin rösträtt via distrikten?
Om man vill hämta in synpunkter från klubbarna, så kan man använda sig av enkäter,
gallupundersökningar mm
Det är alldeles för kort om tid för att kunna fatta ett välgrundat beslut, då motionen berör
två olika saker (rösträtt och årsmötesintervall)
Förslaget är dåligt förberett

Mötet ger VKSF styrelse mandat att verka för:
-

Att motionen i sin helhet avslås och istället delas upp i två olika motioner:
1) Rösträtt (stadgeändring)
2) Årsmötesintervall (stadgeändring)

-

Att Seglardagen tillsätter en bred arbetsgrupp som kan utreda frågorna separat, fram till
Seglardagen 2019.

Övriga frågor
-

-

-

Den 27 mars bjuder vi in till en föreläsning om säkerhet med Lars Littke. Mer info kommer att
skickas ut
VKSFs styrelse har varit representerade på möte med Göteborgs Kommun, angående
behovet av idrottsarenor fram till 2025. De önskar nu få in svar via en enkät. Denna har nu
skickats ut till berörda klubbar. Vi uppmanar klubbarna att ta chansen att vara med och
påverka. VKSF sammanställer svaren, som därefter skickas in till Göteborgs Kommun.
Marstrands SS har blivit beviljade pengar för projektet med att skapa en internationell
seglingsarena på Marstrand.
Håll havet rent - man bör arbeta med frågan, redan i Seglarskolan. I Ljungskile SS görs redan
detta. Övriga klubbar är välkomna att höra av sig till LJSS, om man vill ta del av deras arbete
och material.
VKSF håller på att revidera sin arbetsplan, som presenteras senare i vår

Mötets avslutande
Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid anteckningarna
Pia Sahlen, kanslist VKSF

